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ROK 2019 PŘINÁŠÍ
DALŠÍ DOTAČNÍ
PŘÍLEŽITOSTI

AKTUALITY

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ A OCHRANA INTRAVILÁNU

INSPIRUJTE SE ÚSPĚŠNÝM PROJEKTEM

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT V PŘÍŠTÍM ČÍSLE

AKTUALITY
Podpora zavádění nízkouhlíkových technologií
V listopadu byla vyhlášena již čtvrtá výzva programu podpory Nízkouhlíkové technologie. Podpora směřuje ke čtyřem skupinám aktivit a celkem je
na ně alokováno 900 milionů korun. První podporovanou aktivitou je pořízení elektromobilu či nabíjecích stanic. Dále lze financovat inovativní
projekty na zavádění technologií akumulace energie nebo inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další
využití v průmyslové výrobě. Může se jednat například o použitý papír, sklo, kovy nebo textil. Poslední podporovanou aktivitou je implementace
technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě. Příjem žádostí je otevřen do konce května 2019 (žádosti
na úpravu bioplynu až do září 2019).

Poradenské a expertní služby v oblasti inovací
Po Novém roce budete moci žádat o dotaci na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací
pro výzkum a šíření znalostí a akreditovaných laboratoří. Výzva IV – Inovační voucher směřuje k podpoře malých a středních podniků, které leží
mimo hlavní město. Příjem žádostí bude s největší pravděpodobností otevřen až do června 2020. Pro pražské podnikatele je připraveno
pět nových výzev Pražských voucherů, jejichž vyhlášení se očekává na přelomu roku.

Dotace na výzkum, vývoj a inovace v roce 2019
I na příští rok je pro Vás nachystáno několik nových výzev na podporu výzkumu, vývoje a inovací. V rámci prioritní osy 1 Operačního programu
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se plánuje vyhlášení pěti výzev:

Program podpory

Alokace výzvy (mil. Kč)

Partnerství znalostního transferu (V)

200

Inovace – Inovační projekt (VII)
Úspory energie v SZT (IV)
Poradenství – Služby pro MSP (I)
Spolupráce – Klastry (VI)
Aplikace (VII)
Nemovitosti – Cestovní ruch (IV)
Úspory energie (V)
Proof of Concept (III)
ICT a Sdílené služby – ICT v podnicích (VI)

Nízkouhlíkové technologie (V)

30. 5. 2019

1 000

6. 5. 2019

300

3. 6. 2019

50

10. 6. 2019

250

28. 6. 2019

1000

1. 7. 2019

600

30. 7. 2019

2 000

2. 9. 2019

200

1. 10. 2019

1 000

2. 9. 2019

Druhotné suroviny

50

Akumulace energie

50

Elektromobilita

50

Technologie (X) – začínající MSP

Plánované vyhlášení

1. 10. 2019

250

18. 10. 2019

Technologie (XI) – Průmysl 4.0

500

18. 10. 2019

Vysokorychlostní internet (IV)

3 000

1. 11. 2019

Přehled plánovaných výzev k vyhlášení na rok 2019 (platný k 7. 1. 2019)

Výzva VII. programu (Inovační projekt) bude zaměřena na problematiku sucha a projekty, které se zabývají suchem, budou mít pravděpodobně
bonifikaci ve věcném hodnocení.

Dešťovka pro podnikatele
Příští rok bude pravděpodobně vyhlášena nová verze výzvy Dešťovka směřující k podnikatelům. Doposud byla Dešťovka určena vlastníkům
či stavebníkům rodinných a bytových domů, aby využili srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. O možnosti vytvoření nového
dotačního programu, který by směřoval k podnikatelským subjektům, se začalo diskutovat v souvislosti se silným suchem, jež zasáhlo území
Česka o letošních prázdninách. Již nyní je evidentní, že dostupnost vody a šetrné hospodaření s ní budou jedním z hlavních témat nadcházejících
let. Nedostatek vody či opatření omezující její spotřebu totiž mohou silně zasáhnout i podnikatele. O novinkách a bližších informacích týkajících se
plánované výzvy Vás budeme informovat.

Sociální inkluze na školách
V pořadí druhá výzva Operačního programu Praha – pól růstu ČR, která se věnuje navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální
inkluze, byla vyhlášena již v září, ale příjem žádostí je otevřen až do 20. června 2019. Využijte možnosti získat dotaci ve výši až 90 % způsobilých
výdajů na rekonstrukci, přístavbu a stavební úpravy budov základních škol. Oprávněnými žadateli jsou městské části hl. m. Prahy, základní školy
nebo samotné hlavní město Praha. Navýšení kapacit v základních školách by mělo podpořit snížení nebo udržení přiměřeného počtu žáků ve třídě,
což je důležitý předpoklad pro zapojení vyššího počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Výše způsobilých výdajů je stanovena v rozmezí
1 až 40 milionů korun.

Stránka 2/5

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ
A OCHRANA INTRAVILÁNU
Poslední dobou se často setkáváme s problematikou sucha, které souvisí s globální změnou klimatu.
V rámci Operačního programu Životní prostředí se mu věnuje například v tomto čísle již zmiňovaná
Dešťovka. S extrémními výkyvy počasí se úzce pojí také povodně. Nadmíru vyschlá půda velmi špatně
absorbuje vodu, a tak i slabší přívalové deště mohou způsobit značné problémy.
Ochrana před povodněmi souvisí s celou řadou aktivit, jako jsou analýza odtokových režimů,
budování varovných systémů, zprůtočnění koryt nebo třeba výstavba poldrů.
Všechny lze financovat z níže zmíněných výzev.
Finance lze získat na tři typy aktivit:

Analýzy odtokových poměrů
a zavádění výstražných
systémů

Povodňové parky, vsakovací
zařízení či suché nádrže

Státní podniky a příspěvkové organizace budou

Povodně mají řadu nepříznivých účinků na lidské

se srážkovými vodami v intravilánu

i nadále moci žádat o podporu na preventivní

zdraví a život, životní prostředí, kulturní dědictví,

a jejich další využití namísto jejich urychleného

protipovodňová opatření. Na výzvu č. 105,

hospodářskou činnost a infrastrukturu. Jejich

odvádění kanalizací do toků; 3. obnovení,

uzavřenou v prosinci 2018, naváže v dubnu

omezení je cílem výzvy č. 113, respektive

výstavba a rekonstrukce, případně

2019 výzva č. 123. Žádosti u nové výzvy bude

výzvy č. 119, která na ni plynule navazuje.

modernizace vodních děl sloužících

možné podávat od 1. 4. do 30. 9. 2019.

Předpokládá se, že v únoru 2019 začne příjem

k povodňové ochraně. V rámci první aktivity

Celková plánovaná alokace dosahuje

žádostí na výzvu č. 119. Je na ni alokována

lze realizovat opatření pro přirozený tlumivý

100 milionů Kč. Oproti předešlé výzvě tedy

1 miliarda korun a příjem žádostí by měl být

rozliv povodní v nivách, zvyšovat kapacitu

dojde k navýšení rozpočtu.

otevřen až do ledna 2020.

koryta složeným profilem nebo například

1. zprůtočnění nebo zvýšení retenčního
potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv,
zlepšení přirozených rozlivů; 2. hospodaření

budovat povodňové parky, které umožňují
Výzvy podporují dva typy aktivit. Prvním je

povodňové rozlivy do nivních ploch. Příkladem

analýza odtokových poměrů včetně návrhů

využití financí z druhé aktivity je zavedení

možných protipovodňových opatření.

plošných povrchových vsakovacích a retenčních

Tato aktivita podporuje projekty, které se

zařízení doplněných zelení nebo podzemních

věnují zpracování podkladů pro stanovení

retenčních nádrží s regulací odtoku

záplavových území a map povodňového

do povrchových vod či kanalizace.

ohrožení nebo zpracování podkladových

Třetí podporovaná aktivita zahrnuje projekty

analýz na státní a regionální úrovni (příkladem

na výstavbu suchých nádrží a budování

je aktualizace vymezení oblastí s významným

nebo rekonstrukci bezpečnostních přelivů

povodňovým rizikem, mapy rizik a mapy

vodních nádrží.

povodňového nebezpečí nebo dokumentace
oblastí s významným povodňovým rizikem).

Ilustrační obrázek

Druhým typem aktivit je budování, rozšíření

Spektrum možných příjemců podpory je

a zkvalitnění varovných, hlásných,

poměrně pestré – od krajů, obcí a měst přes

předpovědních a výstražných systémů na

městské části hl. m. Prahy, organizační složky

celostátní úrovni, tedy zavádění digitálních

státu, státní podniky a organizace, příspěvkové

povodňových plánů. V tomto případě bude

organizace, veřejné výzkumné instituce až

podpořeno budování a modernizace systému

po vysoké školy a školská zařízení, nestátní

předpovědní povodňové služby včetně

neziskové organizace, církve a náboženské

budování a modernizace měřicích stanic nebo

společnosti či podnikající fyzické osoby.

budování a rozšíření varovných a výstražných
systémů, tvorba digitálních povodňových
plánů včetně naplňování sdílených databází
Povodňového informačního systému.
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INSPIRUJTE SE
s profesionály

Všechny fáze realizace
projektu jsou důležité

Rádi bychom Vám představili v nedávné době

Centrum sociálních služeb využilo dotaci

Na otázku, kterou část realizace projektu

schválený projekt Centra sociálních služeb

z Operačního programu Praha – pól růstu

považuje za nejdůležitější, odpovídá Tomáš

Praha, který se věnuje modernizaci azylového

ČR a Tomáš Ján realizaci projektu s dotací

Ján jednoznačně: „Všechny. V každé fázi procesu

domu v Praze. O své zkušenosti se s námi

jednoznačně doporučuje. Dodává, že je

hrozí komplikace, které mají vliv na příjemce

podělil ředitel organizace Tomáš Ján.

ale nutné si na odborné činnosti zajistit

dotace. V přípravné fázi hrozí pochybení

profesionály, zejména na projektové

při přípravě a podání žádosti o dotaci

Centrum sociálních služeb Praha je

a finanční řízení. „Za ta léta se nám osvědčilo

a po zahájení realizace projektu hrozí pochybení,

příspěvkovou organizací hlavního města

obrátit se na profesionály, externí firmy, neboť

které může mít vliv na sankce, popř. vrácení

Prahy. Zaměřuje se zejména na poskytování

dobře a komplexně napsanou projektovou

dotace.“ Stejně důležité je z pohledu pana

terénní, ambulantní a pobytové služby

žádost oceníme při realizaci projektu. Přípravu

ředitele i ukončení projektu a řádná archivace

osobám v tíživé životní nebo sociální situaci.

projektu včetně žádosti nepodceňujeme, tuto

Zajišťuje služby v oblasti sociální, ale nedílnou

činnost považujeme za samostatnou profesi

součástí jsou též některé zdravotnické

a naše Centrum sociálních služeb Praha se touto

nebo informační služby. Organizace se věnuje

činností explicitně nezabývá.“

PŘÍPADOVÁ STUDIE – MODERNIZACE
AZYLOVÉHO DOMU

Nebojte se spolupracovat

i odbornému vzdělávání a metodickým
a koncepčním aktivitám v oblasti sociálních

Spolupráce s externí firmou napomáhá

služeb. S dotačními projekty má bohaté

eliminovat rizika spojená se špatně napsanou

zkušenosti a kontinuálně je realizuje již

nebo neúplnou projektovou žádostí. Ta by

od roku 2004. Podle slov ředitele Jána finance

sice po formální stránce prošla, ale v procesu

z Evropské unie umožňují navýšit kapacitu

realizace aktivit by měla velmi nepříznivý vliv

a kvalitu poskytovaných služeb, pořídit

na věcné nebo finanční řízení projektu. Tomáš

moderní vybavení a v neposlední řadě získat

Ján též radí využít všechny finanční zdroje už

finanční prostředky, které by jinak v rozpočtu

při sestavování rozpočtu projektu, pamatovat

chyběly.

na související činnosti a s tím spojené náklady,

podle platných pravidel a vnitřních směrnic
organizace do 10 let po ukončení realizace
projektu. Centrum sociálních služeb Praha
má z tohoto důvodu v rámci řízení těchto rizik
vlastní projektové a finanční manažery, kteří
dohlíží na řádné plnění jednotlivých fází.

které lze uznat jako způsobilé v rámci
Představovaný projekt je zaměřen

konkrétní výzvy.

na modernizaci objektu azylového domu
pro muže. Cílem projektu je zajištění
funkčního a bezpečného prostředí
pro efektivní poskytování sociální služby
azylového domu. Realizace projektu zahrnuje
opravdu širokou škálu aktivit. Dojde například
ke kompletní výměně elektroinstalace
a rozvodných skříní. Proběhne výměna
rozvodů vnitřní kanalizace a vodovodu.
Vytvořeno bude další bezbariérové sociální
zařízení. Modernizací projdou také kuchyně
a pro snížení hluku, zvýšení odolnosti
a celkové hygieny se vymění podlahy
na chodbách a v ubytovacích jednotkách.

Povinná publicita
je samozřejmostí
Povinnou publicitu považuje Tomáš Ján
za samozřejmou součást realizace projektu
a akceptuje ji. Řídí se pravidly pro žadatele
a příjemce, metodickými pokyny a manuálem
jednotného vizuálního stylu. Z hlediska
povinné publicity nenastala žádná komplikace
ani jiná nepříjemná překvapení. Tomáš
Ján zmiňuje i jedno významné pozitivum
současného programového období: „V rámci
tohoto programového období jsme uvítali
snahu o jednotné metodické prostředí
operačních programů.“
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INSPIRUJTE SE
CO VÁS MŮŽE POTKAT BĚHEM
REALIZACE/UDRŽITELNOSTI
PROJEKTU – POVINNÁ PUBLICITA

Jaké jsou nástroje povinné
publicity?

Foťte a dokumentujte

V souvislosti s čerpáním podpory z některého

Nástrojem publicity mohou být informační

Jelikož je příjemce povinen uchovávat doklady

z operačních programů máte jako příjemci

panel, tabule, plakát, leták nebo pamětní

související s propagací pro potřeby kontroly,

povinnost informovat veřejnost o realizaci

deska s příslušným textem a vizuálním

doporučuje se pořizovat záznamy všech

a přijetí podpory skrze povinnou publicitu.

symbolem. U menších projektů často stačí

informačních a propagačních opatření.

Tato povinnost vzniká okamžikem zahájení

v místě realizace vyvěsit plakát o velikosti

Může se jednat o fotografie billboardu,

projektu, což může být například započetí

A3. Projekty s většími finančními náklady

plakátu nebo třeba screenshot webových

stavebních prací. Ačkoliv povinná publicita

mají povinnost informovat vystavením

stránek.

není nikterak náročnou aktivitou ve spojitosti

velkoplošného banneru nebo billboardu

s dalšími povinnostmi, které s realizací

během realizace projektu. Po ukončení

projektu souvisí, dochází nezřídka k tomu,

realizace dojde k jeho nahrazení pamětní

že se na ni zapomene. Nedodržení

deskou. Podstatné je, aby informace na

Pro vytvoření návrhu můžete aktuálně využít

stanovených podmínek je však chápáno

daném místě zůstaly minimálně po dobu

generátor nástrojů povinné publicity.

jako porušení povinností příjemce a může

udržitelnosti projektu.

Jedná se o aplikaci Ministerstva pro místní

Vám způsobit zbytečné nepříjemnosti.

Využijte generátor

rozvoj, která celý proces značně usnadňuje.

Umístění a formát log

Generátor se skládá z pěti poměrně

pravidla, najdete je v příručce pro žadatele

Plocha povinné publicity, tedy oblast

formát a vyplníte potřebné informace

a příjemce. Jejím hlavním cílem je informovat

pro umístění loga Evropské unie, je přesně

do připravených políček.

širokou veřejnost včetně potenciálních

stanovena. Stejně tak jsou jasně specifikovány

žadatelů o možné finanční podpoře ze strany

i parametry jednotlivých prvků publicity,

Evropské unie.

jako jsou znaky a loga. Všechny informace

Povinná publicita má jasně stanovená

intuitivních kroků. V aplikaci si vyberete

z této oblasti najdete v manuálu jednotného
vizuálního stylu. Potřebná loga jsou
ke stažení na webových stránkách daného
operačního programu.

Na co se můžete těšit v příštím čísle:
Jarní přehled výzev OP PIK pro podnikatele
(co nás čeká v novém roce)
Energetické úspory ve veřejném sektoru – březnová
výzva č. 121 – snižování energetické náročnosti budov
a zvyšování využití obnovitelných zdrojů energie
TAČR – harmonogram veřejných soutěží pro rok 2019
a představení těch nejzajímavějších z nich
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